
 НФСГ- Еразъм+ SEDIFEE  
Конкурс за участие в мобилност 

 
ОБЯВА 

 
Във връзка с планирана мобилност за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект  

SEDIFIEE: STRENGTHENING EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION FOR AN INTERCULTURAL 
EUROPEAN EDUCATION  

„Междукултурно европейско образование чрез разнообразие, приобщаване и 
равенство“ по програма„Еразъм+” КД2 („Партньорства за училищен обмен") с осми  и 
девети клас,  проектният екип на НФСГ обявява конкурс  за избор на 5 участници (ученици) с 

цел участие в краткосрочен обмен в Гърция, остров Крит. 

Изисквания към кандидатите: 
 да са участници в проекта; 
 семейството да се ангажира  да е домакин на гостуващ/и ученик/ци от проекта за период 

от една седмица през октомври 2020 г.; 
 ученикът/чката може да пътува сама в чужбина - необходима е  

декларация-съгласие,заверена пред нотариус и от двамата родители; 
 На ученика/ученичката не са налагани санкции.  

Желаещите ученици изпращат мотивационно писмо на email:nfsg.tstaralova@gmail.comс 
копие до: nfsg.rpopova@gmail.comдо 24.10.2019 г.  

Интервюто ще се проведе на 25.10.2019 г. след 14:00 часа. Всеки кандидат ще получи лично 
съобщение в електронния дневник и на имейл за часа на интервюто.   

В мотивационното писмо участниците описват:  
 мoтивацията си за участие в проекта и мобилността; 
 участие в извънкласни дейности в НФСГ през учебната 2018/2019 г.или в училището, в 

което са учили досега; 
 социални умения; 
 среден успех в училище за миналата година и успех по първи чужд език за 

деветокласниците, среден успех от документа за завършено основно образование и 
успех по първи чужд език за осмокласниците; 

 ниво на английски език според Общата европейска референтна езикова рамка (А1, А2, 
B1, B2). 

Критерии: 
 мотивация за участие в проектните дейности; 
 участия в извънкласни дейности в НФСГ и препоръки от учители; 
 социални умения; 
 среден успех в училище за миналата година 
 успех по първи чужд език; 
 комуникация на английски език. 

Допълнителна информация на: https://sedifieebg.blogspot.com/ 

Резултатите от подбора ще бъдат обявени до три дни работни дни след провеждане на интервюто 
на блога на проекта  Индивидуалните резултати на участниците в подбора ще бъдат предоставени 
на ученика в имейл. 

https://sedifieebg.blogspot.com/


 


